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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penulisan proposal ini 

adalah di Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. 

Waktu penelitian dilakukan pada awal Oktober tahun 2016. Penulis 

melakukan penelitian dikarenakan di Kelurahan Titian Antui merupakan 

salah satu Kelurahan yang masih berkembang dan perlu diperhatikan oleh 

pemerintah Kabupaten Bengkalis.Kelurahan Titian Antui merupakan wilayah 

strategis dalam perkembangan wirausaha.Oleh karena itu Kabupaten 

Bengkallis merancangkan Program Perberdayaan Desa (PPD) agar dapat 

membantu mensejahterakan perekonomian dan pembangunan kelurahan 

Titian Antui. Dengan adanya Program UEK-SP yang telah dirancang oleh 

pemerintah kabupaten tersebut dapat membantu masyarakat yang 

membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbentuk deskriptif, artinya 

penulis menggambarkan secara keseluruhan tentang bagaimanakah 

Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) 

dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Titian Antui 

Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Tipe ini dipilih oleh penulis karena 
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mengingat tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) 

dalam pemberdayaan masyarakat dikelurahan tersebut. 

Maka jenis penelitian deskriptif ini dianggap peneliti cocok untuk 

menjawab pertanyaan dari masalah yang diangkat oleh peneliti. 

3.2.2. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data.Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh langsung 

oleh peneliti dengan pengisian quisioner. Peneliti menggunakan 

quisioner yang bersifat obyetif, representatif, bisa untuk mengukur 

dalam jumlah besar, waktu singkat, hemat tenaga dan bisa menggali 

data yang berhubungan dengan pelaksanaan program Usaha Ekonomi 

Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP). 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti langsung 

melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. 

(Indriantoro dan Supomo:1999) 

Metode pengumpulan data yang diperoleh oleh peneliti adalah 

metode data yaitu sumber data yang diperoleh dari instansi yang 

berhubungan dengan penelitian. Data-data ini berupa: 
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a) Peraturan Bupati Bengkalis nomor 52 tahun 2011 tentang Petunjuk 

teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) 

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 1998 tentang 

UEK-SP 

c) Laporan Perkembangan Pinjaman Usaha Ekonomi Kelurahan 

Simpan Pinjam (UEK-SP) 

d) Struktur Organisasi UEK-SP 

 

3.3 Teknik / Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Metode Kepustakaan  

Sebagai langkah awal makan penulis melakukan riset kepustakaan 

guna menelusuri berbagai literature/referensi secara teoritis yang memiliki 

relevansi dan erat kaitannya dengan penelitian ini. 

3.3.2 Observasi  

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung atau 

teknik yang digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta emprik , yang tampak 

(kasat mata) terhadap objek yang diteliti guna pemahaman konteks maupun 

fenomena yang diteliti. Observasi digunakan untuk melihat bagaimana 

pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui Usaha Ekonomi 

Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Titian Antui Kecamatan 

Pinggir Kabupaten Bengkalis. 

3.3.3 Wawancara  

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 

langsung atau tatap muka kepada responden secara langsung untuk 
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memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik 

ini dilakukan untuk dapat melengkapi data dan informasi yang didapat dari 

penyebaran quisioner yaitu menegenai program pemberdayaan masyarakat 

melalui program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK-SP). Kelurahan Titian 

Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. 

3.3.4 Quisioner  

Quisioner yaitu membuat daftar pertanyaan berserta alternatif  

jawaban yang ditujukan kepada responden untuk menjawab pertanyaan sesuai 

dengan keadaan yang ada, guna mendapatkan informasi dari data  mengenai 

pelaksaaan dan variabel mengenai  program pemberdayaan masyarakat 

melalui Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang terdiri 

indikator penelitian yaitu: 

a. Pendaftaran dan verikikasi 

b. Penyaluran  

c. Pengembalian  

d. Dampak 

 

3.4  Populsi dan Sampel 

3.4.1 Populasi  

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek 

yang mempunyai jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dianalisis, kemudian dibentuk dan ditarik kesimpulannya 

(Sugianto, 2008:90). 
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Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian adalah Pemegang 

Otoritas, Pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP), 

Pendamping, Pengawas, Kader Pembangunan Masyarakat (KPM), dan 

seluruh peminjam atau pemanfaat dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan 

Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Titian Antui.   

3.4.2 Sampel 

Menurut Sugiono (2010:81) mengatakan bahwa “Sampel adalah 

bagian dari jumlah karakteristik yang memiliki populasi terbesar”.  

Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah Pemegang 

Otoritas, Pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP), 

Pendamping, Pengawas, Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) dan 

peminjam dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP). Untuk 

menentukan jumlah jumlah sampel dari masyarakat tersebut peneliti 

menggunakan rumusSlovin dalam yaitu: 
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Keterangan : 
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 n =  Jumlah Sampel 

N  = Jumlah Populasi 

e  = Eror 10% (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel) 

Jadi dari hitungan jumlah populasi peminjaman sebanyak 148 orang 

pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan 

Titian Antui Kecamatan Pinggir dengan kelonggaran 10% maka hasil 

perhitungan dengan menggunakan slovin didapati sampel sebanyak 60 orang 

yang menjadi responden penelitian.  

Selain sampel, penulis juga menggali informasi dari key informant 

dengan menggunakan metode sampel purpusif, yaitu ditetapkan secara 

sengaja oleh peneliti didasarkan atas kreteria dan pertimbangan tertentu yaitu, 

Pemegang Otoritas, Pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam 

(UEK-SP), Pendamping, Pengawas, Kader Pembangunan Masyarakat. 

Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan teknik sampel sebagai berikut: 

a. Teknik Random Sampling  

Untuk sampel, peminjam danaUsaha Ekonomi Kelurahan Simpan 

Pinjam (UEK-SP) yang lancar dan tidak lancar digunakan Teknik Random 

Sampling yaitu pengambilam secara acak. 

 

3.5 Analisa Data 
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Sesuai dengan sifat penelitian yaitu deskriptif, makan analisis datanya 

menggunakan deskriptif kualitatif. Caranya yaitu dengan menggambarkan 

fenomena dari data yang dikumpulkan untuk diambil suatu kesimpulan. 

Adapun dalam menganalisa data, penulis meggunakan rumus yaitu: 

%100x
N

F
P  

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Jumlah Seluruhnya 

 Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan, setelah dipersentasekan 

lalu ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif, sesuai dengan 

pendapat Umi Narimawati (2008:83-85) sebagai berikut: 

a. 20,00% - 36.00%  = Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Tepat Sasaran 

b. 36.01% - 52.00%   = Tidak Setuju/Kurang Tepat Sasaran  

c. 52.01% – 68.00%  = Kurang Setuju/Cukup Tepat Sasaran 

d. 68.01% - 84.00%  = Setuju/Tepat Sasaran 

e. 84.01% - 100%  = Sangat Setuju/Sangat Tepat Sasaran 

 

3.6 Teknik Pengukuran  

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. 

Menurut Sugiono (2010:93), skala likert adalah skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang dan sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur 
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dijabarkan menjadi indikator variabel yang dapat berupa pernyataan dan 

pertanyaan. Jawaban dari setiap instrument yang digunakan skala likert 

mempunyai gradiasi dari sangat tinggi hingga sangat rendah, yang dapat 

berupa kata-kata, maka jawaban dari pertanyaan-pertanyan akan digolongkan 

kedalam tingkatan sebagai  berikut: 

a. Untuk jawaban a Sangat Setuju akan diberi nilai 5 

b. Untuk jawaban b Setuju akan diberi nilai 4 

c. Untuk jawaban c Kurang Setuju akan diberi nilai 3 

d. Untuk jawaban d Tidak Setuju akan diberi nilai 2 

e. Untuk jawaban e Sangat Tidak setuju akan diberi nilai 1 

 


